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Det værste er, 
at de ikke stoler på mig 
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Man sparer den  
gren over...
De seneste skandaler i SKAT viser, at besparelser kan være 
meget, meget dyre. Svindlere har tilsyneladende kunnet sny-
de SKAT for hele 6.2 milliarder. Og SKAT er helt holdt op med 
at inddrive gæld, fordi den metode, man brugte, viste sig at 
være ulovlig.
SKATs problemer skyldes evindelige besparelser, forklarede 
SKATs tidligere topchef Ole Kjær for nylig i Politiken: „SKAT 
er sparet sønder og sammen. Det, vi ser nu, er en uund-
gåelig konsekvens af Finansministeriets konstante angreb 
på SKATs ressourcer – år ud og år ind. Før eller siden skal 
regningen betales. Det bliver den nu.“
Eller som en af statsrevisorerne, den radikale Klaus Frand-
sen erklærede i samme avis: „Det virker, som der er en uba-
lance mellem sparekrav og opgaver.“
Og man kunne tilføje: Der er også en vanvittig ubalance 
mellem at spare millioner for så at miste milliarder.
Men SKAT er langtfra det eneste offentlige område, hvor 
besparelser koster dyrt.
Et andet er daginstitutionerne, hvor Dansk Erhverv nu fryg-
ter, at den stadigt ringere service får flere forældre til at gå 
på deltid, så arbejdsudbuddet bliver mindre. 
Et aktuelt problem er, at kommunerne indhøster stordrifts-
fordelene ved de stadigt større institutioner og lukker stuer 
i ydertimerne, hvilket selvfølgelig sparer personaletimer. 

Men det betyder, at mange børn hyppigt skal afleveres til 
voksne, som de ikke kender. Det er ikke trygt nok for børne-
ne, mener mange forældre, og Dansk Erhverv er bekymret 
for udviklingen: „Vi synes, det er særligt problematisk, når 
vi ser børnefamilier, der overvejer at gå ned i tid eller skifte 
job,“ sagde arbejdsgiverorganisationens underdirektør Stine 
Pilegaard først i september til avisen.dk.

Besparelser på ældre og syge
Man kan desværre tilføje, at de evindelige besparelser på 
ældreplejen hurtigt kan få en tilsvarende effekt, fordi flere 
og flere oplever, at plejepersonale mangler ressourcer til at 
give deres ældre familiemedlemmer en ordentlig pleje. Og 
samtidig opfordrer flere og flere kommuner direkte de æl-
dres pårørende til at overtage en stadigt større del af den 
hjælp, som de ældre modtager.
Men døgnet har altså kun 24 timer, og færre vil kunne passe 
et 37 timers job, hvis de skal passe familiens ældre.
Ældreplejens problemer er desværre vokset yderligere i de 
seneste år, blandt andet fordi hospitalerne udskriver ældre 
patienter tidligere for at spare. Og det sker til en nedskæ-
ringsramt kommunal ældrepleje, der ikke er gearet til at 
modtage den type patienter, hvilket ofte fører til dyre gen-
indlæggelser. Endnu et eksempel på, at det kan være rigtigt 
dyrt at spare.
Regering og folketing burde have det store samfundsmæs-
sige overblik, der sikrer en velfungerende offentlig sektor, 
som skaber velfærd for os alle. De burde vide, at et effektivt 
skattevæsen og en høj erhvervsfrekvens har skabt velstand 
i Danmark.

Alligevel er de sidste års finanslove og økonomiaftaler med 
kommuner og regioner udtryk for det modsatte: De skif-
tende regeringer sparer de grene over, som vi alle sammen 
sidder på.

Af Kirsten Normann Andersen, afdelingsformand

„SKAT er sparet sønder og sam-
men. Det, vi ser nu, er en uundgåelig 
konsekvens af Finansministeriets 
konstante angreb på Skats ressour-
cer – år ud og år ind. Før eller siden 
skal regningen betales. Det bliver 
den nu“
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Kost- og servicesektoren:
husassistenter, daginstitutioner, højskoler, pleje-
hjem, statsinstitutioner, sygehuse,
kantineledere, køkkenmedhjælpere, opsyns-
assistenter, rengørings ledere, ung i huset, 
serviceassistenter

Social- og sundhedssektoren:
beskæftigelsesvejledere, handicaphjælpere, 
hjemmehjælpere, ledsagere, neuro fysiologi-
assistenter, plejere, plejehjemsassistenter, 
portørarbejds ledere,  portører, service assistenter, 
social- og sundhedsassistenter, social- og 
sundheds hjælpere, social- og sundheds ledere, 
sygehjælpere, tilsynsførende assistenter, 
værksteds assistenter, mammografi assistenter

Pædagogisk Sektor:
pædagogmedhjælpere, dagplejere, dagpleje-
pædagoger,  legepladsansatte, omsorgs-
medhjælpere, pædagogiske konsulenter

Teknik- og servicesektoren:
arbejdsledere, badeassistenter/ tekniske 
servicemedarbejdere, biblioteks-, musikhus- og 
rådhus betjente/tekniske service medarbejdere, 
brandberedskabspersonale, buschauffører, 
færgepersonale, idrætsassistenter/tekniske 
servicemedarbejdere,  plejehjemspedeller/
tekniske servicemedarbejdere, skolebetjente/
tekniske service ledere
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Af Anders Schou
– Der er da ikke noget, jeg hellere ville end at arbejde og tjene 
mine egne penge. Derfor er noget af det værste, når jeg ople-
ver, at folk i det sociale system ikke stoler på mig – at de ikke 
tror på, at jeg har så ondt, som jeg siger, at jeg har, fortæller 
Ellen Margrethe Pedersen.
I 10 år har den 52-årige kvinde været berettiget til fleksjob, 
men det er ikke lykkedes hende at finde et job, som hendes 
knæ kan holde til. Senest viste en arbejdsprøvning i 2012, at 
Ellen Margrethe Pedersens arbejdsevne er „meget lav“. Alli-
gevel kan hun ikke få førtidspension. Århus Kommune mener 
ikke, at hendes situation er tilstrækkeligt afklaret og vil nu 
have afprøvet, om hun kan arbejde bare to timer om ugen. 
Ellen Margrethe Pedersen har bedt om, at arbejdsprøvnin-
gen kommer til at foregå på et arbejdsmarkedscenter:
– Jeg kan ikke byde en arbejdsgiver sådan en arbejdsprøv-
ning, mener hun.
Ellen Margrethe Pedersen har nemlig brug for omfattende 
skånehensyn, når hun er under arbejdsprøvning. Hun kan 
ikke stå op i mere end få minutter og kan ikke gå eller sidde i 
mere end et kvarter af gangen, ligesom hun skal have mulig-
hed for at hvile liggende i en seng.  
Ellen Margrethe Pedersens dårlige knæ har også store person-
lige omkostninger, fordi der er mange ting, som hun ikke kan.

– For eksempel læser jeg om et arrangement som Sculpture 
by the Sea, og så foreslår jeg min mand, at vi skal tage ned 
og kigge på det. Men så minder han mig om, at det kan jeg jo 
ikke holde til, fortæller hun.

Ellen Margrethe Pedersen har i 14 år haft kraftige knæsmerter, som har forhindret,  
at hun kan have et almindeligt arbejde. Hun kan heller ikke klare et fleksjob,  

men alligevel kan hun ikke få førtidspension 

Det værste er, at de ikke 
stoler på mig 

Uddannet bygningsmaler
Ellen Margrethe Pedersen er uddannet bygningsmaler og 
arbejdede i faget, indtil hun i løbet af 2002 og 2003 måtte 
erkende, at hun ikke længere kunne være maler. Baggrun-
den var, at hun i 2001 var blevet opereret i det ene knæ, 
fordi hun havde en skæv sene, der skulle sættes på plads. 

Skaden betød, at hun overbelastede det andet knæ for at 
kompensere, og efter operationen fik Ellen Margrethe Pe-
dersen større og større problemer med begge knæ, som 
betød, at hun fik sværere og sværere ved at arbejde som 
maler.
– Jeg mistede flere gange balancen og faldt ned af stiger, 
og jeg kunne heller ikke ligge på knæ og male fodlister. Jeg 
blev også langsom. For langsom til at holde en akkord og 
til sidst kunne jeg ikke engang holde en timeløn, forklarer 
Ellen Margrethe Pedersen.
Hun måtte opgive malerfaget og var nu gennem forskel-
lige arbejdsprøvninger, der viste, at hendes arbejdsevne 
var blevet kraftigt begrænset. For eksempel fik hun meget 
ondt i knæene, da hun arbejdede i et supermarked og på 
et lager, fordi hun gik, stod og løftede på et hårdt under-
lag. Arbejdsprøvningerne betød, at Århus Kommune i 2005 
vurderede, at Ellen Margrethe Pedersen var berettiget til 
fleksjob.
Siden den første operation i 2001 har lægerne flere gange 
opereret i Ellen Margrethe Pedersens knæ. I alt er hun ope-
reret fire gange i højre knæ og tre gange i venstre, men hun 
har stadig smerter i knæene.
– Og nu tør de ikke operere mere, fordi de frygter at gøre 
situationen værre. Lægerne siger også, at jeg har meget 
slidgigt i knæene, fortæller Ellen Margrethe Pedersen.   

„For eksempel læser jeg om et ar-
rangement som Sculpture by the 
Sea, og så foreslår jeg min mand, at 
vi skal tage ned og kigge på det. Men 
så minder han mig om, at det kan jeg 
jo ikke holde til, fortæller hun“
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Mange jobs
De mange operationer har da heller ikke betydet, at hun har 
kunnet passe et fleksjob, selvom hun har prøvet mange for-
skellige arbejdsfunktioner. 
Blandt dem var et 20 timers fleksjob som pædagogmed-
hjælper i en børnehave, som i 2006 betød, at Ellen Margre-
the Pedersen blev medlem af FOA. Allerede i 2007 måtte 
hun opgive jobbet.
– Man skal jo gå, stå og bære, og jeg skulle ned og sidde på 
en skammel. Jeg hjalp også til i køkkenet, hvor jeg skulle stå 
meget op, forklarer hun.  
Også i de andre arbejdsfunktioner har det været et problem, 
at Ellen Margrethe Pedersen kun kan sidde, gå og stå i kort 
tid, ligesom smerterne betyder, at hun hyppigt har behov 
for hvile. Det forhindrede for eksempel, at hun kunne holde 
til et job som servicemedarbejder i en privat virksomhed.
Ellen Margrethe Pedersen har fået andre behandlinger end 
operationer. Hun har deltaget i et smertehåndteringskursus 
på Give Sygehus, og det var hun glad for.
– Jeg lærte at blive bedre til at sige fra, når jeg får ondt. Jeg 
har nok været for dårlig til at sige fra og ladet mig presse til 
for meget, vurderer hun.
Ellen Margrethe Pedersen har også fået psykologhjælp, ef-
ter hendes sagsbehandler i FOA Århus foreslog det.
– Det var rigtig vigtigt. Jeg var ved at gå ned, fordi jeg op-
levede, at ingen i det sociale system troede på mig, når jeg 
fortalte, hvor ondt det gør. Psykologen troede på mig og 
forstod, hvordan jeg har det, fortæller hun.
FOA Århus har også hjulpet ved at deltage i møder med So-
cialforvaltningen.
– Det er rart at have en støtte med, der også kan høre, hvad 

der bliver sagt, og som kan komme med forslag til, hvad der 
skal ske, mener Ellen Margrethe Pedersen.

En arbejdsprøvning mere 
Hun skal nu i arbejdsprøvning endnu engang. Denne gang 
skal afprøvningen vise, om den tidligere bygningsmaler kan 
arbejde blot to timer ugen. Afprøvningen kommer til at ske 
på det samme arbejdsmarkedscenter, som allerede for tre 
år siden vurderede, at hendes arbejdsevne var „meget lav.“
– Det virker lidt formålsløst, når både de og jeg ved, hvor lidt 
jeg kan, siger Ellen Margrethe Pedersen.
Selv har hun efterhånden forliget sig med, at en førtidspen-
sion vil være den bedste løsning for hende.
– Det er utroligt anstrengende hele tiden at være usikker 
på, hvad der mon er det næste, som skal ske? Jeg har levet i 
en usikker situation i over ti år og trænger til en afklaring og 
noget stabilitet, understreger hun.

„Jeg var ved at gå ned, fordi jeg op-
levede, at ingen i det sociale system 
troede på mig, når jeg fortalte, hvor 
ondt det gør. Psykologen troede på 
mig og forstod, hvordan jeg har det, 
fortæller hun“

Modelfoto
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De fleste har en god idé om, hvad læger, sygeplejersker eller sosu-assistenter laver på et  
hospital. De færreste kender den lille FOA-faggruppe neurofysiologiassistenterne

Mange aner ikke,  
hvad vi laver

Af Anders Schou

Neurofysiologiassistenter:

Neurofysiologiassistenter laver forskellige undersøgelser af 
nervesystemet, der kan vise om patienter har for eksempel 
epilepsi, hjerneskader eller andre lidelser, der har forbindelse 
til nervesystemet.
– Patienterne spørger ofte, hvad vi er for nogle, for det ty-
piske er, at de aldrig har hørt om neurofysiologiassistenter, 
fortæller Tim Østerkjerhuus, der selv arbejder som neurofy-
siologiassistent på Århus Universitetshospitals 
neurofysiologiske afdeling.
Han oplever i det hele taget, at kun få menne-
sker kender faggruppen, og at det næsten kun er 
mennesker med sygdomme som epilepsi samt 
deres pårørende, der har hørt om neurofysiolo-
giassistenterne. Faggruppen er da også ganske 
lille. Der er 15 neurofysiologiassistenter på År-
hus Universitetshospital og kun lidt over 100 på 
landsplan.
– De fleste arbejder på de større hospitaler og på Filadelfia,   
som er et særligt epilepsihospital. Og så arbejder enkelte på 
private klinikker/hospitaler, som Mølholm i Vejle, fortæller 
han.

Tim Østerkjerhuus kendte heller ikke selv neurofysiologias-
sistenterne, før han undersøgte, hvilke faggrupper, der ar-
bejder på et hospital.
– Jeg havde i mange år arbejdet som tekster af tv-program-
mer og fik lyst til, at der skulle ske noget helt nyt. Jeg havde 
en idé om, at jeg gerne ville arbejde på et hospital og under-
søgte mulighederne, forklarer han.

Kun en skole
Uddannelsen til neurofysiologiassistent tager typisk omkring 
2,5 år. Personer med beslægtede uddannelser som eksem-
pelvis sosu-assistenter kan dog tage uddannelsen hurtigere, 
mens uddannelsen omvendt varer tre år, hvis man kommer 

lige fra folkeskolen. Det er kun på Syddansk Erhvervsskole, 
at man kan tage uddannelsen som neurofysiologiassistent.
Tim Østerkjerhuus vurderer at, det nok skyldes, at neurofy-
siologiassistentuddannelsen er meget lille og typisk kun har 
tre til ni elever på hver årgang. Uddannelsen består skiftevis 
af skole- og praktikophold, og man skal have sikret sig en 
elevplads for at tage uddannelsen. Og en hospitalsafdeling 

uddanner normalt kun en elev af gangen. 
– Det giver ikke nogen mening, at sprede en så 
lille uddannelse over flere skoler, og så har man 
placeret uddannelsen midt i landet, forklarer Tim 
Østerkjerhuus som selv har været færdiguddan-
net i tre år.
Han var elev på sygehuset i Viborg, hvor han var 
på en lille afdeling, der kun havde tre neurofysio-
logiassistenter samt en elevplads.
– Her fik jeg lov at lave rigtig mange praktiske 

ting, og også flere end andre, kunne jeg forstå, når jeg var 
tilbage på skoleophold, fortæller Tim Østerkjerhuus.

Små ting – store konsekvenser
Som færdiguddannet blev han ansat på Odense Universi-
tetshospital og senere på Århus Universitetshospital, der er 
store neurofysiologiske afdelinger, som har meget forskel-
lige opgaver. Han er meget glad for arbejdet som neurofysio-
logiassistent, der handler om at lave undersøgelser af hjerne, 
nerver og muskler, som andre faggrupper bruger, når de skal 
behandle patienterne.

„Patienterne spørger ofte, hvad vi 
er for nogle, for det typiske er, at de 
aldrig har hørt om neurofysiologias-
sistenter“
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– Nervesystemet er meget specialiseret og fungerer meget 
anderledes end resten af kroppen, og det synes jeg er spæn-
dende, siger Tim Østerkjerhuus.
Små ting som en beskadiget nerve kan have store konse-
kvenser. Og små blødninger i hjernen kan have stor betyd-
ning, selvom de ville være ligegyldige, hvis de skete de fleste 
andre steder i kroppen.
– Og det kan være et spørgsmål om millimeter, som afgør, 
hvor stor skade, der sker og hvilken skade, der er tale om, 
forklarer han.  
Tim Østerkjerhuus oplever også, at arbejdet som neurofysi-
ologiassistent er meget varieret, fordi patienterne er meget 
forskellige.
– Der er både børn og voksne, og de kan have meget for-
skellige symptomer og sygdomme, siger han.

Mangler efteruddannelse
Der er en ulempe ved at være en lille faggruppe på hospi-
talerne, og det er, at der ikke er megen efteruddannelse for 
neurofysiologiassistenterne.

– Det faglige udvalg for uddannelsen arbejder på at etablere 
noget efteruddannelse, men i øjeblikket er kurser og den 
slags mest noget, som vi engang imellem får op at stå på 
tværs af hospitalerne, fortæller Tim Østerkjerhuus.
Der er dog også plads til oplæg, som giver ny faglig viden, når 
FOA hvert andet år holder neurofysiologiassistent-landsmø-
de. Også i FOA-sammenhæng er neurofysiologiassistenterne 
en lille gruppe, der er placeret i Social- og sundhedssektoren.
– Landsmøderne er i det hele taget et forum, hvor de mere 
fagspecifikke diskussioner kan foregå, og det er vigtigt for os, 
siger Tim Østerkjerhuus, som er neurofysiologiassistenter-
nes TR-suppleant på Århus Universitetshospital. 

Fotos: Peter Justesen

„Nervesystemet er meget specia-
liseret og fungerer meget anderle-
des end resten af kroppen, og det 
synes jeg er spændende, siger Tim 
Østerkjerhuus“
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Dagsorden i henhold til lovene:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmeudvalg
5. Beretning/fremtidig virksomhed
6. Indkomne forslag
7. Valg
 a. Sektorformand for 4 år
 Præsentation af sektorbestyrelsen

 Valg til afdelingsbestyrelsen
  b.  2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år – vælges 

blandt sektorbestyrelsen
  c.  2 afdelingsbestyrelsessuppleanter for 2 år – vælges 

blandt sektorbestyrelsen

8. Eventuelt
9. Afslutning

 Tidsplan
Kl. 16.30 Indtjekning
Kl. 17.00 Årsmøde kl. 17
Kl. 18.15  Spisning fælles med Social- og sundhedssektoren
Kl. 19.15  Årsmødet fortsætter

Kandidatforslag til pkt. 7.a. Valg af sektorformand for 4 år 
skal være afdelingen i hænde senest 13. oktober 2015.
Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest den 
13. oktober 2015. 

Tilmelding til årsmødet kan ske på flere måder, enten på te-
lefon 89 36 66 66, på mail til aarhus@foa.dk eller på FOAs 
hjemmeside www.foa-aarhus.dk med angivelse af navn og 
sektor, senest den 9. november 2015.  

Dagsorden i henhold til lovene:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmeudvalg
5. Beretning/fremtidig virksomhed
6. Indkomne forslag
7. Valg
 a. Sektorformand for 4 år

 Valg til sektorbestyrelsen fra faggrupperne
 b. 3 sektorbestyrelsesmedlemmer, dagplejere for 2 år*
  c.  3 sektorbestyrelsesmedlemmer, pæd. ass./pæd.medhj. 

for 2 år*
 d. 1 sektorbestyrelsesmedlem, legepladsansatte for 2 år
  e.  1 sektorbestyrelsesmedlem, dagplejepædagog/pæda-

gogisk leder for 2 år
  f.  1 sektorbestyrelsesmedlem, pædagogisk konsulent for 

2 år
  g.  1 omsorgshjælper/pædagogmedhjælper fra specialom-

rådet for 2 år
 Præsentation af sektorbestyrelsen

 Valg til afdelingsbestyrelsen
  h.  2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år – vælges 

blandt sektorbestyrelsen
   i.  2 afdelingsbestyrelsessuppleanter for 2 år – vælges 

blandt sektorbestyrelsen

 Valg af faggrupperepræsentanter
 j.  1 pædagogiske assistent/pædagogmedhjælper for 1 år
 k.  1 dagplejer for 1 år
 l. 1 legepladsansat for 1 år
 m. 1 dagplejepædagog/pædagogisk leder for 1 år
 n. 1 pædagogisk konsulent for 1 år

  o.  1 omsorgshjælper/pædagogmedhjælper fra special-
området for 1 år

8.Eventuelt
9. Afslutning
*valgt på klubgeneralforsamlingen og præseneres her 

Tidsplan
Kl. 17.15 Indtjekning
Kl. 17.30-18.00 Spisning fælles med Kost- og servicesektoren
Kl. 18.00-19.00 Årsmødetema 
Kl. 19.15 Årsmødet starter

Temaet på dette årsmøde vil være Uddannelsesoverens-
komst.
Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 blev det forsøgt, 
at indgå en helt ny form for overenskomst, som skulle give 
alle ufaglærte ret og pligt til at uddanne sig inden for faget. 
Forsøget kuldsejlede i første omgang – men vil givetvis blive 
genoptaget ved overenskomstforhandlingerne i 2018.
Den nye forbundssektorformand Mogens Bech Madsen vil 
blive Pædagogisk Sektors frontfigur i forhandlingerne ved 
næste overenskomst. Mogens kommer og indvier os i sine 
tanker om sådan en overenskomst, og vi skal drøfte fordele, 
ulemper og knaster med ham.
Der vil være god plads til dialog og spørgsmål, så – hvad 
tænker du om ret og pligt til uddannelse?

Kandidatforslag til pkt. 7.a. Valg af sektorformand for 4 år 
skal være afdelingen i hænde senest 6. oktober 2015.
Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest den 
6. oktober 2015. 

Tilmelding til årsmødet kan ske på flere måder, enten på te-
lefon 89 36 66 66, på mail til aarhus@foa.dk eller på FOAs 
hjemmeside www.foa-aarhus.dk med angivelse af navn og 
sektor, senest den 2. november 2015. 

Sektorårsmøder
Pædagogisk Sektor
5. november, FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J i mødesalen

Teknik- og servicesektoren
12. november, FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J i annekset
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Dagsorden i henhold til lovene:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmeudvalg
5. Beretning/fremtidig virksomhed
6. Indkomne forslag
7. Valg
 a. Sektorformand for 4 år
 Præsentation af sektorbestyrelsen

 Valg til afdelingsbestyrelsen
  b.  2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år – vælges 

blandt sektorbestyrelsen
  c.  2 afdelingsbestyrelsessuppleanter for 2 år – vælges 

blandt sektorbestyrelsen
8. Eventuelt
9. Afslutning

Tidsplan
Kl. 16.30 Indtjekning
Kl. 17.00 Årsmøde
Kl. 18.15  Spisning fælles med Teknik- og servicesektoren
Kl. 19.15 Årsmødet fortsætter
 Årsmødetemaet er faglighed og arbejdsmiljø

Kandidatforslag til pkt. 7.a. Valg af sektorformand for 4 år 
skal være afdelingen i hænde senest 13. oktober 2015.
Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest den 
13. oktober 2015. 

Tilmelding til årsmødet kan ske på flere måder, enten på te-
lefon 89 36 66 66, på mail til aarhus@foa.dk eller på FOAs 
hjemmeside www.foa-aarhus.dk med angivelse af navn og 
sektor, senest den 9. november 2015.  

Dagsorden i henhold til lovene:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmeudvalg
5. Beretning/fremtidig virksomhed
6. Indkomne forslag
7. Valg
a. Sektorformand for 4 år
 b. Sektornæstformand for 2 år
  c.  1 sektorbestyrelsesmedlem, tilhørende faggruppe 1 

Køkken for 2 år
 d. 2 suppleanter til sektorbestyrelsen for 2 år
 Præsentation af sektorbestyrelsen

 Valg til afdelingsbestyrelsen
  e.  2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år – vælges 

blandt sektorbestyrelsen
  f.  2 afdelingsbestyrelsessuppleanter for 2 år – vælges 

blandt sektorbestyrelsen

8. Eventuelt
9. Afslutning

Tidsplan
Kl. 16.00 Indtjekning
Kl. 16.15 Årsmøde
Kl. 17.30-18.00 Spisning fælles med Pædagogisk Sektor
Kl. 18.00-19.00 Årsmødet fortsætter med oplæg v/Kirstine 
Markvorsen om overgangen fra hospital (regionen) til eget 
hjem (kommunen), ud over oplæg, vil der være plads til dialog.

Kandidatforslag til pkt. 7.a. Valg af sektorformand for 4 år 
skal være afdelingen i hænde senest 6. oktober 2015.
Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest den 
6. oktober 2015. 

Tilmelding til årsmødet kan ske på flere måder, enten på te-
lefon 89 36 66 66, på mail til aarhus@foa.dk eller på FOAs 
hjemmeside www.foa-aarhus.dk med angivelse af navn og 
sektor, senest den 2. november 2015.  

Sektorårsmøder

Social- og sundhedssektoren
12. november, FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J i mødesalen

Kost- og servicesektoren
5. november, FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J i Annekset
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MEDLEMSARRANGEMENTER

VINTER 2015

Årets juletræsfest holdes
Søndag 6. december 2015, 
kl. 10.00-12.30 hos Århus Firma Sport, 
Paludan Müllers Vej 110, 8200 Århus N.
 
Billetter kan reserveres og købes fra 
den 2. november til og med 
den 20. november 2015.
 
Billetpriser:   Voksne 20 kr. 

Børn 40 kr.
 
Der kan max. købes 2 voksenbilletter 
pr. familie/medlem

Af Anders Schou
Barbara Egeblad bliver ny leder af FOA Århus lokale a-kasse, 
der også dækker FOA Horsens område. Hun kommer fra en 
tilsvarende stilling og har i to et halvt ledet den lokale a-kas-
se, der dækker FOA afdelingerne i Skive, Holstebro og Viborg.  
– Jeg glæder mig til at opleve dynamikken i en lidt større fag-
lig afdeling. Det virker som om, der er en masse liv, siger hun.
Barbara Egeblad er 49 år og uddannet som HA-økonom 
i Aalborg. Hun har tidligere arbejdet som afdelingsleder i 
Jobcenter Skive og som markedsføringschef på Skive Tekni-
ske Skole. 
Før hun blev uddannet, arbejdede hun som pædagogmed-
hjælper og senere som ufaglært hjemmehjælper.
– Jobbet som hjemmehjælper er det hårdeste, jeg har haft. Vi 
havde utroligt travlt, husker Barbara Egeblad.

Hun begynder som a- 
kasseleder i Århus d. 1. 
oktober. Barbara Egeblad 
lægger vægt på, at der er 
et godt samarbejde mel-
lem den lokale a-kasse 
og den faglige afdeling. 
– Medlemmerne skal 
opleve, at vi samarbejder 
rigtigt godt om at løse 
opgaverne, så de kan 
være tilfredse med vores 
indsats. Opgaverne hæn-
ger jo sammen, under-
streger Barbara Egeblad. 

Ny leder af a-kassen
Den lokale a-kasse får ny leder 1. oktober 2015

Årets juletræsfest for alle 
medlemmer

Barbara Egeblad
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Kåre Quist
Fra skjult kamera til studievært
Kåre Quist fortæller om 12 far-
verige år som journalist på Ope-
ration X, Ekstra Bladet og Ber-
lingske Tidende – og om jobbet 
som skærmtrold på DR1.
Et tankevækkende foredrag – 
om alt det du aldrig ser, fordi det 
foregår i kulissen – og om hvad 
pokker man gør når øresneglen 
ikke virker midt i en live-udsen-
delse...

Tid og sted:
Mandag 26. oktober 2015 kl. 19.00-(20.30) i FOA Århus.
Kursus nr. A 22
Tilmeldingsfrist: Mandag 19. oktober
Der er plads til max 150 deltagere – Tilmelding foregår efter 
’først til mølle-princippet’.

Kåre Quist

Bliv dus med din computer – IT for begyndere
På dette kursus lærer du det helt grundlæggende om brug 
af computer. Kurset er for dig, der er uden erfaring eller har 
meget lidt erfaring med brug af PC.

Kurset indeholder bl.a. følgende:
•  Introduktion til det grundlæggende – lær at bruge en com-

puter
•  Hold orden på dokumenter og billeder med mapper – lær at 

gemme, slette, flytte og finde dine filer
•  Introduktion til tekstbehandling i Word
•  Introduktion til mail
•  Introduktion til brug af internettet

Forudsætning for deltagelse: Ingen forudsætninger.

Lav din egen fotobog
Du kender sikkert de flotte fotobøger med billeder fra ferien, 
familiefesten eller brylluppet, hvor du fastholder minderne 
og de skønneste øjeblikke i dit liv.
På dette kursus lærer du at lave en fotobog i flot kvalitet, 
hvor du vælger dit eget design og indsætter billeder og tekst. 
Du får mulighed for at udforske mulighederne og værktøjer-
ne, men du bestemmer selvfølgelig selv, om du vil slutte med 
at få fotobogen trykt (for egen regning). Du kan også vælge 
at arbejde videre med fotobogen, når kurset er slut.

Vigtigt: Medbring dine egne billeder. Hvad enten du har dem 
på kamera, mobil, CD eller USB-stik. Husk eventuelle kabler.
Forudsætning for deltagelse: Grundlæggende kendskab til 
brug af pc’en.

Kursustype Periode Tidspunkt Kursusnr.
5-dags 26. og 27. okt. Kl. 8.30-11.30 A 33
kursus samt 9. og
 10. nov. samt
 16. nov. 2015

Kursustype Periode Tidspunkt Kursusnr.
2 aftener 2. og 3. nov. Kl. 17.30-20.30 A 34
 2015

Hans Jørgen Bonnichsen
Rejseholdet og drabssagerne…
Hans Jørgen Bonnichsen er tid-
ligere chefkriminalinspektør hos 
Rigspolitichefen og tidligere 
operativ chef for Politiets Efter-
retningstjeneste. Efter sin pen-
sionering er han ofte brugt som 
kommentator og debattør i dan-
ske medier.
Foredraget er en barsk og reali-
stisk beskrivelse af den alvorlig-
ste kriminelle handling drab, og 
om hvorledes rejseholdet arbej-
der  med drabssagerne konkre-
tiseres gennem beskrivelsen af 
efterforskningen i en konkret sag.

Tid og sted: Mandag 23. november 2015 kl. 19.00-ca. 21.00 
i FOA Århus.
Kursus nr. A 27
Tilmeldingsfrist: Mandag 2. november
Der er plads til max 150 deltagere – Tilmelding foregår efter 
’først til mølle-princippet’.

Hans Jørgen Bonnichsen

Årets juletræsfest for alle 
medlemmer

IT kurser
Alle IT kurser afholdes hos FOA Århus,  

Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J.
Til kurserne om aftenen serveres en sandwich og kaffe/te. 

Til formiddagskurserne serveres franskbrød og kaffe/te.
Tilmeldingsfristen er senest 1 uge før kursusstart.

Lav din egen hjemmeside
På dette kursus lærer du at lave din egen hjemmeside med 
SimplesSite, der er et gratis dansk hjemmesideprogram. Det 
er nemt og hurtigt, og kræver ingen erfaring med hjemme-
sidedesign.
SimpleSite er meget brugervenligt, og du kan let placere tek-
ster, billeder, video, fotoalbum og meget andet. Du skal altså 
hverken kunne kode eller designe for at lave en flot og brug-
bar hjemmeside.
Hvis du har billeder eller et logo, du gerne vil bruge på 
hjemme siden, så tag dem med på kurset.
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Klubben for Dagplejere
Jule Bankospil

Tirsdag, den 24. november 2015 kl. 19.00
Onsdag, den 25. november 2015 kl. 19.00
i FOA´s lokaler, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Dørene åbnes kl. 17.00

Tilmeldingen starter den 3. november 2015 kl. 7.00
Tilmelding på klubbens hjemmeside 
www.dagplejeklubben-aarhus.dk

Husk at tilmelde dig hurtigt, der vil være rift om pladserne 
max. 150 personer pr. aften,

Der kan købes vand – øl og vin

* bankospillet er forbeholdt medlemmer af klubben for 
dagplejere.

Internet – tips og tricks
Internettet er et fantastisk arbejdsredskab og vidensbank 
og på dette kursus lærer du at bruge de mange muligheder. 
Kurset vil indeholde en masse praktiske øvelser, hvor du skal 
gå på nettet og f.eks. finde billige flyrejser, madopskrifter, og 
hvad der går i biografen næste weekend. 

Kursusindhold bl.a.:
•  Lær  at  søge  effektivt  på  internettet  –  hvordan  finder  jeg 

nemmest de informationer, jeg har brug for?
•  Opret startsider og gem favoritsider
•  Hent og gem billeder og dokumenter fra nettet
•  Shoppe på nettet
•  Planlæg din ferie på nettet
•  Uundværlige hjemmesider
•  Sikkerhed på nettet

Forudsætning for deltagelse:
Grundlæggende kendskab til brug af PC.

Kursustype Periode Tidspunkt Kursusnr.
2-dags 23. og 24. nov. Kl. 8.30-11.30 A 35
kursus samt 30. nov.
 2015

KLUBARRANGEMENTER

MA-REN
Julearrangement hvor vi laver 
juledekorationer ved Irene i 
gammel Ry som vi plejer.

Søndag den 22. november kl. 9.00 hvor vi mødes på Viby 
Torv, herfra vi kører sammen. Bagefter spiser vi frokost på 
Lyng Dal.

Tilmelding til: momsemor1@sofanet.dk
Tilmeldingsfrist den 9. november 2015

Pris 150 kr.
Indbetales til: 1551 3656512571, husk at skrive navn og  
telefonnummer i bankoverførslen.

Besøg hos Perch’s 
Thehandel/Thesalon, 
Volden 3

Onsdag den 21. oktober kl.15.00

Vi mødes uden for salonen.

Tilmelding til: momsemor1@stofanet.dk
Tilmeldingsfrist den 15. oktober 2015

Pris 50 kr. incl. The og lidt godt.
Indbetales til: 1551 3656512571, husk at skrive navn og  
telefonnummer i bankoverførslen.

Du kan tilmeldes aktiviteterne på vores hjemmeside www.foa-
aarhus.dk under ’Aktiviteter’. Husk at have dit NemID parat. 
Eller du kan ringe til tlf. 89 36 66 66 eller brug kuponen. 
Tilmeldingsfrist: se under det enkelte arrangement. 
BEMÆRK: Ved de fleste klubarrangementer er der angivet 
telefonnr. og email, som man skal bruge ved tilmelding.
Til disse klubarrangementer kan man altså ikke bruge denne 
kupon.

Tilmelding

Tilmelding

Denne kupon sendes til:
FOA Århus • Christian X’s Vej 56-58 • 8260 Viby J.
Att.: TILMELDING

Arrangementets navn:

Arr.nr.:

Navn:

Cpr.nr.:

Tlf. privat:

Tlf. arbejde:

✁

Kursustype Periode Tidspunkt Kursusnr.
3 aftener 19. og 26. nov. Kl. 17.30-20.30 A 36
 og 3. dec.
 2015

Forudsætning for deltagelse: 
Grundlæggende kendskab til brug af PC.
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Klubben for Dagplejere
Tag med klubben på Juletur til Flensborg

Lørdag den 28. november 2015
kl. 7.00 fra FOA Århus
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J

Tager vi på juletur til Flensborg
Der vil på denne tur være mulighed for at jule handle ved 
grænsen
Pris 150,- kr.
Der findes flere oplysninger om turen inde på hjemmesiden

Tilmeldingen starter den 16. november 2015
Tilmelding på klubbens hjemmeside www.dagplejeklubben-
aarhus.dk  

Husk at tilmelde dig hurtigt, der vil være rift om pladserne 
max. 57 deltagere  
Turen er forbeholdt medlemmer af klubben for dagplejere.

Julehygge for medlemmer i 
Århus
Kære Medlem
Julen nærmer sig og endnu et år er ved 
at være slut

Faggruppeklubben 
Social og sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere 
indbyder dig til en hyggelig aften med socialt samvær, jule-
mad og drikke
Torsdag den 19. november 2015
Klokken 17.00-22.00
FOA Århus, Christians X’s Vej 56-58, Viby i mødesalen
Efter middagen er der Juleinspiration med dekoratør og 
kunstner Johnny Haugaard 
Johnny Haugaard vil inspirere dig til at få lavet den smukke 
juledekoration. Der vil blive trukket lod om dekorationerne 
ved mødets afslutning.
•  Tilbuddet er gratis for medlemmer af klubben
•  Ved for mange tilmeldinger trækkes der lod
•  Du skal opgive cpr. nr. ved tilmelding
•  Der er 90 pladser
•  Du får kun besked ved for mange tilmeldte

Tilmelding til faggruppeklubben i FOA’s åbningstid mandag 
til fredag på mail: lul013@foa.dk eller via hjemmesiden: 
www.socialogsundhedshjaelperklubben-aarhus.dk
Sidste frist for tilmelding er torsdag den 5. november 2015

Man er først tilmeldt arrangementet,  
når man får besked fra FOA Århus cirka

14 dage før arrangementet.

Julehygge på Samsø  
Kære Medlem
Julen nærmer sig og endnu et år er ved at være slut
 

Sygehjælpernes Brancheklub,

Faggruppeklubben Social- og sundhedshjælpere 
og Hjemmehjælpere,

Social- og sundhedsassistent klubben og

Fagklubben for Pædagogiske assistenter og 
Pædagogmedhjælpere

Du indbydes til en hyggelig aften med julemad, socialt sam-
vær og julebanko.

Onsdag den 2. december 2015
Klokken 17.00-20.00
Medborgerhuset i Tranebjerg

Julehyggen er gratis og kun for medlemmer af ovenstående 
klubber.
Du skal opgive cpr. nr. ved tilmelding.
OBS! Tilmeldingen er bindende.
Tilmelding (for alle faggrupper) senest 
tirsdag den 17. november 2015 til: 

Social- og sundhedsassistentklubben, Christian X’s Vej 56-
58, 8260 Viby J, på telefon 4697 3223 eller på mail: ansc@
foa.dk
Fagklubben for Pædagogiske assistenter og Pædagogmed-
hjælpere, Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J, på telefon 
4697 3299 eller på mail: jahk@foa.dk
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Velkommen til alle medlemmer af FOA Århus

Pensionsrådgivning
Hvis du ønsker at tale med en vejleder
fra PenSam om dine pensionsforhold,

 kan du kontakte PenSam på 

tlf.  44 39 39 39 

ARBEJDSPLADSJUBILÆER

– Bliv forsikret hos 
Tjenestemændenes Forsikring.
Se mere på tjm-forsikring.dk 
eller ring 7033 2828.

Ovenstående jubilæer er kommet til afdelingens kendskab via 
tillids repræsentanter, der har henvendt sig for at få ud leveret 
 gaven fra afdelingen/sektoren til arbejds pladsjubilaren.
Dette er en opfordring til tillidsvalgte, og medlemmer på 
arbejds pladser uden tillidsvalgte, om at henvende sig i afde-
lingen/sektoren, med oplysninger om arbejdspladsjubilæer.
Arbejdspladsjubilæum defineres som værende ansat ved 
samme arbejds giver i 25, 40 eller 50 år, f.eks.  betragtes 
 Århus Kommune som én  arbejdsgiver, uanset at tjeneste-
stedet har været på flere institutioner.

25 års arbejdspladsjubilæum

1. april 2015:  Pædagogmedhjælper Hanne Elisabeth 
Kleis, DII Børneuniverset

30. juni 2015:  Sygehjælper Helle Richardy Sørensen, 
Område Viby/Højbjerg

1. juli 2015:  Dagplejeleder Agnethe Kousgaard 
Rasmussen, Dagtilbud Skovvangen

12. juli 2015:  Husassistent Charlotte Kastrup,  
Område Viby/Højbjerg 

1. august 2015:  Beskæftigelsesvejleder Anne Grethe 
Dahlstrøm, Katrinebjerg Centret

7. august 2015:  Buschauffør Poul Hans Nielsen,  
Århus Sporveje, Busselskabet 

13. august 2015:  Dagplejer Linda Buist,  
Dagtilbud Harlev 

24. august 2015:  Social- og sundhedshjælper Grethe H. 
Weinreich, Område Marselisborg 

1. september 2015:  Social- og sundhedsassistent  
Margit Sørine Larsen, AUH Midtbyen 

1. september 2015:  Social- og sundhedsassistent  
Birthe Risum Krog, AUH Midtbyen 

1. september 2015:  Beredskabsassistent Per Søgaard, 
Århus Brandvæsen 

17. september 2015:  Sygehjælper Margit Kjær Brokholm, 
Område Nord 

23. september 2015:  Teknisk servicemedarbejder  
Henrik Hansen, Samsøgade Skole 

24. september 2015:  Pædagogmedhjælper  
Marianne Thorsager, Børnehuset Lyset 

1. oktober 2015:  Dagplejer Janne Ingemann Lyth,  
Åby Dagtilbud 

1. oktober 2015:  Dagplejer Jane Birthe Damgaard Meier, 
Åby Dagtilbud 

40 års arbejdspladsjubilæum

1. juli 2015:  Social- og sundhedsassistent Keta M. 
Sindberg Hermansen, AUH Skejby

1. juli 2015:  Social- og sundhedsassistent  
Lise Møller, AUH Midtbyen  

27. juli 2015:  Erhv. serviceassistent Ane Mette Rath, 
AUH Midtbyen 
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SENIORKLUBBER

FOA Efterløns- og pensionistklub
Odder
Tilmelding til Rita Pedersen på tlf. 2369 6630

Besøg
Vi får besøg af Jens Einar Haagensen fra Ørting. 
Han vil fortælle om sin tur til Nordkap på cykel.
Tid: Torsdag den 22. oktober kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 19. oktober

Besøg af demenskoordinator
Vi får besøg af demenskoordinator Susan Kaagh. 
Hun vil fortælle os forskellige ting om sygdommen.
Tid: Torsdag den 5. november kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 2. november

Julehygge
Pakkespil, gløgg og æbleskiver.
Tid: Torsdag den 19. september kl. 14.00
Sted: Spektrum
Tilmelding: Senest den 16. november

FOA Århus Seniorklub
Tilmelding til klubarrangementer (på grund af forplejning) 
skal ske senest en uge før arrangementet på tlf. 60 16 08 07, 
på e-mail: kirsten-lind@outlook.dk eller klubbens hjemme-
side www.foa-aarhus-seniorklub.dk 

Musik ved „To fra Lysbro“
Tilmelding til julefrokost den 1. december
Birthe spiller sav, blokfløjte, harmonika og forskellige skøre 
instrumenter. Vagn spiller violin, guitar og harmonika. Først 
og fremmest synger de af hjertens lyst og de har både 
smukke viser, gjaldende gårdsange og glade travere på pro-
grammet. De har sanghæfter med, så alle får lejlighed til at 
deltage.
Tid: Tirsdag den 20. oktober kl. 13.30
Pris: 30 kr.

Humor til hverdag og fest
Tilmelding til julefrokost den 1. december
Foredrag ved Jørgen Skammeritz som fremdrager den dan-
ske humor, når den er bedst og når den er værst. Dette fore-
drag er en fremdragelse af alle de sider af det danske tem-
perament, som vi alle kender lige fra janteloven til svigermor.
Pris: 30 kr.
Tid: Tirsdag 3. november kl. 13.30

Julehygge
SIDSTE frist for tilmelding til julefrokosten den 1. december
Gløgg, æbleskiver, minibanko, kinesisk lotteri
Pris: 30 kr.
Tid: Tirsdag den 17. november kl. 13.30

Julefrokost med „De små synger“
Oplysninger herom kommer senere.
Tid: Tirsdag den 1. december kl. 12.00
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ÅRHUS AFDELING
Christian X's Vej 56-58
8260 Viby J

Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Tlf. 89 36 66 66 - fax 46 97 32 67 
E-mail: aarhus@foa.dk
www.foa-aarhus.dk
Åbningstider (telefon og personlig henvendelse):
Mandag 10.00-16.00
Tirsdag 10.00-16.00
Onsdag 10.00-15.00*
Torsdag 10.00-18.00
Fredag 10.00-15.00
* Anden onsdag i måneden åbner A-kassen dog først kl. 12.00
AKUT telefon – som kan anvendes uden for 
normal åbningstid til uopsættelige henvendelser:
25 15 53 60

FOA på Samsø 
Smedegade 21, 8305 Tranebjerg
Tlf. 86 59 29 60
Post sendes til FOA Århus
Åbningstid: Hold øje med opslag på kontoret og 
hjemmesiden, da åbningstiderne ændres i forhold til 
ændrede færgetider.

Faggruppeklubben Social-, og Sundheds-
og Hjemmehjælpere
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J 
Tlf. 46 97 32 22
e-mail: lul013@foa.dk
www.socialogsundhedshjaelperklubben-aarhus.dk 
Telefontiden følger afdelingens tlf.tider, se ovenfor

Plejehjemspedellernes klub
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Formand Lars Jensen • Tlf. 51 57 60 02
e-mail: laje@aarhus.dk 

Fagklubben for Pædagogiske assistenter og 
Pædagogmedhjælpere
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Tlf. 46 97 32 99 
e-mail: fagklub@pm-fagklub.dk
www.pm-fagklub.dk
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 10.00-15.00
Torsdag: 10.00-18.00

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling 
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Tlf. 23 72 11 70
Træffes efter aftale

Teknisk servicelederklubben/
lederklubben Teknik- og Servicesektoren 
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Formand Lars Frengler: tlf. 29 20 89 56
e-mail: lafr@aarhus.dk

Elevklubben på Social- og Sundhedsskolen
Lokale 233 B, Olof  Palmes Allé 35
8200 Århus N • Tlf. 87 41 26 60
1. og 3. tirsdag i hver måned kl. 11.00-13.00

FOA Psykiatri Århus
Skovagervej 2, 8240 Risskov
Tlf. 78 47 10 41
jesppris@rm.dk
Mandag-fredag 08.00-15.00.

Klubben for Dagplejere
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Tlf. 46 97 32 20 / 20 89 97 89
e-mail: henn@foa.dk
www.dagplejeklubben-aarhus.dk
Træffes efter aftale

Social- og Sundhedsassistentklubben 
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Tlf. 46 97 32 23
e-mail: ansc@foa.dk
Mandag-onsdag: 10.00-13.00
Torsdag: 13.00-16.30
Lukket 1. torsdag i hver måned pga. bestyrelses-
møde
Klubformand Annie Schacht, tlf. 46 97 32 23
e-mail: ansc@foa.dk

Sygehjælpernes Brancheklub
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Tlf. 46 97 32 26
e-mail: vihj@foa.dk

Klubben MA-REN
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Formand: Birthe Lahn, tlf. 20 15 58 91,
e-mail: bi@privat.dk
Næstformand: Hanne Rasmussen, tlf. 51 78 48 94, 
e-mail: hannepalle@stofanet.dk 

FOA Århus Seniorklub
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Formand: Kirsten Lind, tlf. 60 16 08 07
www.foa.aarhus.seniorklub.dk
e-mail: kirsten-lind@outlook.dk

FOA efterløns- og pensionistklub, Odder
Christian X’s Vej 56-58, 8260 Viby J
Formand: Rita Pedersen, tlf. 23 69 66 30
e-mail: rita.ove.pedersen@gmail.com


